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PreSoil
Projekt začal 1. 7. 2022
PrepSoil - Preparing for the ‘Soil Deal for Europe’ Mission
Trvání 36 měsíců
Výzva - Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and 
knowledge TOPIC ID: HORIZON-MISS-2021-SOIL-01-01-
Koordinační a podpůrná akce – první příprava pro  Mise Dohoda o půdě
Koordinátor AARHUS UNIVERSITET
Celkový příspěvek 4.99 M Euro
Příspěvek Lesprojektu 201 K Euro
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Partneři
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Cíle
1. Zavedení řízení a politiky zainteresovaných stran protokoly na regionální a národní úrovni a na úrovni EU.
2. Organizovat rozšíření EJP SOIL Hubs na širší území a pospořit Národní centra pro zdraví půdy
3. Vyhodnocení potřeb půdy v regionech Evropy
4. Definovat modelové obchodní plány pro živé laboratoře (Living Labs)
5. Mapovat existující živé laboratoře 
6. Vyvinout a spustit webový portál na podporu vytváření sítí, výměny znalostí
7. Vytvořit prostor pro výměnu znalostí, kapacitu budování a meziregionální propojení
8. Propojení a podpora příkladného vzdělávání a sociálních iniciativ a půdních poradců
9. Připravit cestu k harmonizovanému a standardizovanému monitorování půdy a sběru dat v celé EU
10. Prozkoumat začlenění EO a občanů do systému dat z observatoří do monitorování půdy
11. Zajistit úspěšné využití výsledku  projektu

4



Hlavní úloha Lesprojeku
▫ Analýza pilotního regionu – pro Prepsoil jsme vybrali 

kraj Výsočina
▫ Budování Živé laboratoře
▫ Sběr uživatelských požadavků
▫ Zapojení občanské vědy – Lesprojekt povede úkol 

(task)
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Hlavní úloha Lesprojeku
▫ Role DPZ
▫ Role IoT
▫ Dále zapojení do harmonizace dat, DPZ,  budování 

kapacit, propagace.

6



Příprava dat – OLU pro pořeby analýz
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▫ Krok 1: analýza stávajících poznatků o hnacích silách, tlacích, stavech, 
ohroženích zdraví půdy a požadovaných službách v regionu (zahrnující všechny 
kategorie ), jakož i počáteční soupis všech příslušných zúčastněných stran.

▫ Krok  2: analýza zúčastněných stran na základě znalostí získaných v kroku 1, kdy 
budou zúčastněné strany požádány o vyjádření svého názoru na workshopu a v 
dalších ±10 cílených rozhovorech. 

▫ Krok 3: Syntéza potřeb půdy pro každý region.
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Děkuji
smejkal@lesprojekt.cz, charvat@lesprojekt.cz 
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